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Abstract 
The purpose of this study is to present a future-oriented model for prioritizing S&T in 

accordance with Iran's needs. The data collection tools are interviews, questionnaires 

and documents. In this research, using the method of content analysis, factors affecting 

the prioritization of S&T were identified. After that, the national requirements of the 

initial model of prioritizing S&T were examined with the help of interviews with 

experts, the initial future-oriented S&T prioritization model in accordance with Iran's 

conditions was presented. After that, the model was validated with the help of an expert 

questionnaire and the experts confirmed the desirability of the model from the 

perspectives of accuracy, comprehensiveness and constraint, simplicity and ease, 

balance and balance, applicability and finally innovation. The results show that this 

model includes four steps: " pre-prioritization", "determining the initial list of 

priorities", "identifying the priority space" and " future-oriented prioritizing ". Also, 

the components of this model include functional priorities in addition to thematic 

priorities, prioritizing based on non-economic approaches, no conflict of interests of 

individuals and institutions, no path dependency, vertical policy coordination, long-

term approach, participatory, systemic, the use of quantitative methods of futures 

studies, qualitative methods and robust planning method. 
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 چکیده 
گذاری علم و فناوری متناسب  با اتتضباتات  پژوهانه برای اولویتهدف از این پژوهش ارایه یک مدل آینده

ایران اسبت. ابزار گردآوری االععات ماباه،هپ پرسشنامه و اسناد است. در این تحقی پ با استداده از رو   

هابا  شبد. پا از آن اتتضباتات ملی ی علم و فناوری اگذارتیاولوبر    مؤثرتحلیل مضبمون عوامل و ابعاد  

ی علم و فناوری به کمک ماباه،ه با کارشبناسبان مورد بررسبی ترار گرفت و مدل  گذارتیاولومدل اولیه  

پژوهانه علم و فناوری متناسبب  با شببرایر ایران اراته شببد. در نهایتپ مدل به گذاری آیندهاولیه اولویت

پ  ت ی و مانع  تیجامعیپ  صحت و درستگان از منظرهای  و خ،ر  کمک پرسشنامه خ،رگانی اعت،ارسنجی شد

.  یپ بر مطلوبیت مدل صبحه گذاردند نوآورو در نهایت    بودن  کاربردیپ  و توازن  تعادلپ  و سبهولت  یسبادگ

گذاری«پ یتعیین فهرسببت اولیه  اولویتدهد این مدل شببامل اهار گا» یپیشنتایج پژوهش نشببان می

های این  پژوهانه« اسبت. همننین مؤلدهگذاری آیندهو یاولویت  ها«ها«پ یشبناسبایی فضبای اولویتاولویت

گذاری بر م،نای  های موضببوعی«پ یاولویتهای کارکردی ععوه بر اولویتمدل شببامل یتوجه به اولویت

رویکردهای غیراتتاببادی«پ یعد» تعارم منافا افراد و نهادها«پ یعد» وابسببتگی به مسببیر«پ یتوجه به 

«پ یمشبارکتی  بلندمدت  ندهیآی و هماهنگی عمودی سبیاسبتی«پ ینگاه به ارگذاسبتیسب سبلسبله مرات   

های کیدی« و ی رو   پژوهانه«پ یرو های کمی آیندهبودن«پ یسببیسببتمی بودن«پ یاسببتداده از رو 

 ریزی پابرجا« است.برنامه

 پژوهیپ سناریونگاریگذاری علم و فناوریپ آیندهاولویت  های کلیدی:واژه
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 و بیان مسئله مقدمه .1

های عمومی که گذاری علم و فناوری پا از جنگ جهانی دو» در راسببتای موموریتاولویت

  یتاضب  & ینور  ی)تاضبگرفت.  های برجسبته آن تحقیقات دفاعیپ فضبا و اتمی اسبتپ صبورت  مثال

گذاریپ سازی نهادی فرآیند اولویتمتنوعععوه بر  پ 1990در دهه   (pp. 194-195,  1396,  ینور

دانشبگاه و  -)مانند به،ود ارت،اط صبنعت  های کارکردیمدهو» اولویت نیز وسبعت یافت و اولویت

در   افزوده شبد.گرا( های خاص یا موموریت)فناوری موضبوعیهای  به اولویت ها(تقویت زیرسباخت

گبذاری علم و فنباوری ببه ای اولویبتبینی برریزی و پیشهبال هباضبببرپ تکیبه بر روشبببهبای برنبامبه

کاهش یافته و کشبورها به سبمت بکارگیری رویکردهایی   شبدیداً 1970و   1960های  نسب،ت دهه

بینی  رویکردهایی که به جای پیش ند؛دهتمایل بیشببتری نشببان میفناوری    نگارینظیر آینده

اندازهای مشترکی  اشم  کنندتوسعه علمی و فناورانهپ با تکیه بر ااراوبی گدتگومحور تع  می

 .(p. 120, 1398, یآراست  &  ی)فاالم  برای سناریوهای مختلف آینده توسعه دهند

پ کره (Urashima, Yokoo, & Nagano, 2012) بر این م،نا بعضبی از کشبورها مانند ژاپن  

گذاری به منظور اولویت (Proskuryakova, 2019)و روسببیه     (Choi & Choi, 2015)جنوبی 

اند. در ایران هم شببورای عالی  نگاری بهره بردههای آیندهعلم و فناوری در سببطم ملیپ از برنامه

دار های علم و فناوری اولویتی جاما علمی کشور هوزهدر نقشه  1389در سال  انقعب فرهنگی 

خود   تیمومورتعیین کرد. همننین شبببورای عالی علو»پ تحقیقات و فناوری )عتف(پ با توجه به 

  1396و  1393پ  1391ی هاسبالگذاری علم و فناوری کشبورپ تاکنون سبه بار در  مشبیدر خر

 (1396)عتف, ی کشور را مشخص کرده است. ی پژوهشی و فناورهاتیاولو

گذاری علم  ی آینده در بعضی از مطالعات اولویتهااما عد» توجه به پیشرانها و عد» تطعیت

وهای آینده پابرجاببم و فناوری نس،ت به سناریبب های علاولویت ده ببو فناوری داخلی موج  ش
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هبای  هبا و ابالشآسبببیب توان گدبت مطبالعبات انجبا» گرفتبه داخلی کمتر ببه از الرفی مین،باشبببد.  

منبافا  گبذاریپ تعبارم  اولویبتهبای غیرمشبببارکتی در فرآینبد  در ایران )مباننبد رویبهگبذاری اولویبت

های کارکردی یا محتوایی( توجه به مسببیر و توکید شببدید بر اولویتافرادپ وابسببتگی نهادها و  

 سازی ترار گرفته است.های انتخابی کمتر مورد پیادهجه اولویتداشته و در نتی

گذاری علم و فناوری پژوهانه برای اولویتبر این م،ناپ این پژوهش به دن،ال اراته مدلی آینده

ها و سبناریوهای متداوت آینده پابرجا باشبد و  ها نسب،ت به عد» تطعیتبرای ایران اسبت تا اولویت

گبذاری علم و فنباوری در ایران توجبه نمبایبد. لبذا در این همننین نسببب،بت ببه اتتضببباتبات اولویبت

ایپ مابباه،ه با کارشببناسببان و پنل خ،رگانیپ مدل اولیه تحقی پ بر م،نای مطالعات کتابخانه

ته خواهد شبد و پا از اتتضباتات ایران اراگذاری علم و فناوری متناسب  با  پژوهانه اولویتآینده

گذاری مورد اعت،ارسببنجی و تدتی  ترار خواهد آن به کمک پرسببشببنامه خ،رگانیپ مدل اولویت

 گرفت.

 هدف و پرسش تحقیق .2
بباشبببنبد کبه هم  اهبداف پژوهش ببه انواع معرفبت تولیبد شبببده در الی پژوهش مرت،ر می

  صبورتبهگیرد. اهداف پژوهش  های بنیادی« را در برمیهای کاربردی« و هم یپژوهشیپژوهش

بینی«پ یتغییر«پ یارزشببیابی« و  کلی شببامل یاکتشبباف«پ یتوصببیف«پ یت،یین«پ یفهم«پ یپیش

بر پنج هبدف اول و یپژوهششیبرآورد تبوثیر« اسبببت کبه یپژوه هبای  هبای بنیبادی« عمبدتباً 

ش  پژوه  این  اصبببلی  هبدف  (Blaikie, 2009, pp. 58-79).متمرکزنبدکباربردی« بر هبدف نهبایی  

ی هاهوزهگذاری پژوهانه اولویتآینده مدلیهای  شبناسبایی عناصبر اصبلی و فرعی و روابر مؤلده

نوع هدف پژوهش یتوصبببیدی« اسبببت.    .اسبببت«  علم و فناوری متناسببب  با اتتضببباتات ایران

های یتوصببیدی« در پی شببری دتیقی درباره یک پدیده یا الگوهای روابر در یک متن  پژوهش

 .Blaikie, 2009, p) .ها در الول زمان استن خاصپ یا تغییر این ویژگیاجتماعی و در یک زما

74)  

  پژوهانه ندهیآمدل  های  ی این تحقی  یعناصببر اصببلی و فرعی و روابر مؤلدهپرسببش اصببل

ی متناسبب  با اتتضبباتات ایران ایسببتع«. نوع پرسببش  علم و فناور یهاهوزه یگذارتیاولو

اند و متوجه کشببفپ های ایسببتی« اسببت که مسببتلز» یک پاسبب  توصببیدیپژوهشپ یپرسببش

 (Blaikie, 2009, p. 83) ها هستند.ها و الگوهای برخی از پدیدهبینی ویژگیتوصیف و پیش
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 پیشینه پژوهش .3

گذاری علم و فناوریپ نشبان ای انجا» گرفته در هوزه اولویتبررسبی روند مطالعات کتابخانه

گذاری علم و فناوری اسبت.  به عنوان یک رویکرد نوین در اولویت پژوهیرادایم آیندهاز هضبور پا

هباپ  شبببود. بعضبببی از پژوهشگبذاری مشببباهبده میدر این تحقیقبات دو نوع رهیبافبت در اولویبت

نگاری  آینده  هایهای برنامهگذاری علم و فناوری را به عنوان یکی از محاوالت و خروجیاولویت

 Urashima et( نگاری ملی کشبورهایی مانند ژاپنهای آیندهین نوع رویکردپ در برنامهاند. ادیده

al., 2012)پ کره جنوبی )Choi & Choi, 2015)  و روسبببیبه  )Proskuryakova, 2019)    دیبده

سببال   5هر  1970که از سببال   خودنگاری )دلدی(  برنامه آینده شببود. به الور مثال ژاپن درمی

کند. اف   های آینده کشبور ژاپن را مشبخص میشبود بر م،نای نظرات خ،رگان اولویتبرگزار می

شبود و در هر برنامه بر تعدادی هوزه یا  سباله در نظر گرفته می 30ثابت    صبورتبهها  زمانی برنامه

بار از روشبی اندوجهی   در دوره هشبتم برای اولین 2005ژاپن در سبال    شبود.بخش تمرکز می

آینبده برنبامبه  انجبا»  تحلیبل  برای  از اهبار  تلدیقی  رو پ  این  کرد؛  اسبببتدباده  خود  نگباری 

 ,.Urashima et al( اجتماعی و سبناریونویسبی اسبت.  -شبناختیپ دلدیپ نیازهای اتتابادیکتاب

نگاری علم و فناوری  آینده  بررسبی مطالعه به 2019پرسبکوریاکوا در پژوهشبی در سبال   (2012

  و علو» وزارت  پژوهش توسببر انرژی پرداخته اسببت. این گذاری در هوزهاولویت  روسببیهپ جهت

  هارو  از ایگسببترده  الیف  و اسببت  نگاریآینده بر  م،تنی و  شببده  انجا»  روسببیه  عالی  آموز 

 اندازپردازیپ اشبم  شبناختیپمطالعات کتاب  تحلیل پتنت و  سبناریونگاریپ پویش محیطیپ  مانند

شبامل  مقیاس را بزرگ  هایداده تحلیل و تجزیه تخابابی و  هایپنل ماباه،ه و  هقوتیپ تحلیل

 شبببد.روسبببیبه جبانمبایی   1نوآوری  و  فنباوری  علمپ  نگباریدر مبدل آینبده  هبارو   شبببود. اینمی

)Proskuryakova, 2019) 
گبذاری علم و فنباوریپ از ابزارهبا و هبا ببا هبدف به،ود فرآینبد اولویبتدسبببتبه دیگری از پژوهش

گیرنبد. ببه الور مثبالپ  ریزی پبابرجبا و سبببنباریونگباری بهره میپژوهبانبه مباننبد برنبامبهآینبدههبای  رو 

   (Haegeman, Spiesberger, Veselitskaya, Sokolov, & Weiss, 2015(همکاران هاگمن و  

پژوهانه در  گیری از ابزارهای آیندهی با بهرهگذارپژوهشبی را در جهت الراهی مدلی برای اولویت

ندا متنوع های ذیو با در نظر گرفتن منبافا گروه های تحقیقباتی انبدجان،به و انبد ملیتیبرنامه

انبد. در تحقی  دیگریپ سبببوکولوف و همکباران در سببببال     یهباتیباولوپ  2017انجبا» داده 

  کی اسببناد اسببتراتژ  لیتحل اسبباسبر  بریکا را یکشببورها نیدر ب  یعلم و فناور  یهایهمکار

توسبر   ی کهمشبترک  مقاالت  یشبناختکتاب لیتحل کشبورها و ی اینو مل یالمللنیب  نگارانهآینده

 
 

1.Foresight of Science and Technology Innovation (ForSTI) 
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استپ انتخاب کردند و در نهایت   شده هینما  اسکوپوسداده   گاهیدر پا  بریکا یمحققان کشورها

بریکا   یکشبببورهای برا  یعلم و فناور  یهایهمکار  یبرا  یموضبببوع  تیاولو 14از  فهرسبببتی

 (Sokolov, Shashnov, Kotsemir, & Grebenyuk, 2017)پیشنهاد کردند.  

پژوهانهپ تجربه  های مناسب  با رویکرد آیندهیکی دیگر از تجربیات ایران در شبناسبایی فناوری

در    هبایفنباوربنبدی  توان گدبت مبدل پبامدبا یبک مبدل برای اولویبتپبامدبا بود. ببه ع،بارتی دیگر می

 1385از سبال  پژوهانه بود. مرکز تحقیقات سبیاسبت علمی کشبورپسبطم ملی با رویکرد آینده

 1404هبای ایران  ترین فنباورینگباری منباسببب الرهی را ببا عنوان یپبایلوت )راهنمبای( آینبده

نگباهی    دیبکوشبببیمنگباری بود کبه  ای راهنمبا در هوزه آینبده)پبامدبا(« آغباز کرد. پبامدبا برنبامبه

بیدکند. هدف اصبلی  1404ی علم و فناوری در ایران در اف  سبند اشبم انداز بلندمدت به آینده

های موجود در  ها در ایران و مطلوب و نامطلوبهای بدیل فناورییپ شبببناسبببایی آیندهاین الر

  ببه  1398در تحقیقی در سبببال    ترببانی و همکباران  (p. 2,  1388,  یریتبد  &  ی)نبامم.  هباسبببتآن

که در هوزه انتشبار پرداختند های کلیدی االععات و ارت،االات گذاری فناوریشبناسبایی و اولویت

هاپ با اسببتداده از رو  فناوریمحتوا برای صببداوسببیما کاربردی خواهد بود. پا از شببناسببایی  

ای تهیه و در اختیار پذیریپ پرسببشببنامهامکان-و به کمک ماتریا جذابیت  کلیدی  هایفناوری

های موردنظر بر آن اسباس صبورت گذاری فناوریاولویت  دادند وندر از خ،رگان تحقی  ترار  20

مند از الری  بازخوانی نظا»شبوکتیان و تاضبی نوری در پژوهشبی   (1398,  ایاعتمادن &,  انی, صبلواتی)تربانگرفت.  

پروژه تحقی  و    یانتخاب سب،د  مسبئلهم،تنی بر ااراوب هل را گذاری تحقیقات بنیادی  مدل مدهومی اولویت پیشبینه دانشبیپ

و تبدویناولویبتهبای  ابالشی  توسبببعبه«  بنیبادی«  تحقیقبات  پژوهش دیگری  انبد.  ه کرد  گبذاری   ی هبارو در 

  یارهبایبمع  نییترار گرفتبه و سببباا ببا تع  یمورد بررسببب  یقباتیتحق  یهباپروژه  یبنبدتیباولو

درخت سبلسبله    میبا ترسب  رانیا عتیشب قاتیتحقسبازمان  ها در پروژه تیپ اولویینها یریگمیتابم

 1در جدول   (1399,  ینینات  ینور  یتاضب  & انی)شبوکت. شبده اسبت نییتع یریگمیتابم یمرات،

گذاری علم و فناوری شبود.سبعی شبده اسبت تا مروری بر تجربیات انجا» شبده در هوزه اولویت

ی  هاگذاریپ به رو در این جدولپ پا از اشببباره به هوزه مورد بررسبببی در اولویت 

مورد اسببتداده توجه شببده اسببت. در بخش رویکردها به این موضببوع توجه شببده اسببت که در  

گیری انبد  هبای تابببمیمگبذاری علم و فنباوری از رو گرفتبه آیبا برای اولویبتپژوهش صبببورت

نگاری بهره گرفته های آیندهپژوهی و یا آنکه از مدلهای آیندهمعیاره اسببتداده شببده یا از رو 

 شده است.
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 یگذاری علم و فناورپژوهش در حوزه اولویتق سواب .1 جدول

 ردیف  عنوان هوزه  رو  رویکرد 

 داخلی 

رو   

 پژوهانهآینده

مبببببببباژول   فناوری هیاتی )کلیدی(

 فتوولتاتیک

آینببده تعمببدل  منبظبور  بببه   ن یینگبباری 

  صبببنعبت   رانیمبد  یقباتیهبای تحقاولویبت

,  یدریه &,  ی, توسببیمحمد  ی)تدوسبب

1396) 

1 

هبای پژوهش و و اولویبت  هبااسبببتیبسببب هوزه 11 ه(پیمایش )پرسشنام -

)عتف,   1400تبا    1396فنباوری کشبببور  

1396) 

2 

گیری  تابمیم

 اندمعیاره

هببای  هببوزه TOPSISرو   

فببنبباورانببه  

مرت،ر با علم 

 شیمی

هبوزهاولبویببت تبوسبببعببه  ببنببدی  هببای 

مبنبظبور فبنبباوری بببه  شبببیبمبیببایبی  هببای 

های بنیادی سبیاسبتگذاری برای پژوهش

و کباربردی و در هیطبه علم شبببیمی ببا  

از رو    و رو    TOPSISاسبببتدباده 

فنبباوری   اهمببدانیبب)بنببدرتجزیببه  ,  ی , 

 (1395,  یروزبهان  &,  انیغدار

3 

گیری  تابمیم

 اند معیاره

سبببلسبببلبه    لیبتحل  نبدیفرا

  یمرات،

هببای پببروژه

تبحبقبیبقبباتبی 

 شیعت

گیری انبد ی تابببمیمهبارو کباربرد  

اولویببت در  پروژهمعبیبباره  هببای گببذاری 

 ,Mortazavi)تحقیقاتی شیعت ایران 

Ranaei, & Abbasi, 2011) 

4 

رو   

 پژوهانهآینده

  های سبببامانه گذاری پابرجااولویت

 بالگرد  ضد

پبابرجبا در الراهی الگوی اولویبت گبذاری 

 &, پبدرا»,  انیب)اهمبدصبببنبایا راه،ردی  

 (1394,  یزال

5 

گیری  تابمیم

 اندمعیاره

 تحلیل سلسله مرات،ی

 

  یببنببد رتب،ببه

هبببای البببری

مبلبی  کبعن 

انبرژی    هبوزه 

کبمبیسبببیبون 

 انرژی عتف

ی تحقی  و توسببعه  هاپروژهبندی  اولویت

در سطم ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون 

تخابباببی انرژی شببورای عالی علو»پ 

فنبباوری   و  ببباتر یران ی)هتحقیقببات    ی , 

 (1391پور,    یرضو &مقد»,  

6 

رو   

 پژوهانهآینده

تعیین  فناوری غشا فناوری کلیدی در  منبباسبببب   رویکرد  انتخبباب 

هبای تحقیقباتی فنباوریپ فنباوری اولویبت

  ی )باتر غشببا در شببرکت ملی گاز ایران  

امباممقبد», صبببحباف   ران یا  &,  انیبزاده, 

 (1387خواه,  

7 
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مبببببببببدل 

 نگارانهآینده

 هوزه 5 سناریوپانلپ دلدی و 
 

آینببده منبباسبببب پببایلوت  ترین  نگبباری 

  ی )نبامم)پبامدبا(    1404هبای ایران  فنباوری

   (1388,  یریتد &

8 

رو   

 پژوهانهآینده

شبببناسبببایی   شناختیکتابتحلیل 

هببای  اولویببت

نقشببه جاما  

 علمی کشور

و فنباوری در مبدل اولویبت علم  گبذاری 

نقشبببه جباما علمی کشبببور براسببباس  

, یاشبببن  ی)ناممشببباخص مرزشبببکنی  

   (1389,  یریتد &,  یشعاع

9 

رو   

 پژوهانهآینده

تبحبقبیبقببات   پژوهش علم الراهی

 بنیادی

گبذاری تحقیقبات  تبدوین اباراوب اولویبت

  ان یشبببوکت) بنیادی برای همایت دولتی

 (1399,  ینینات   ینور  یتاض &

10 

رو   

 پژوهانهآینده

هبای  فنباوری های کلیدیفناوری

کبببلبببیبببدی  

و  االببععببات 

 ارت،االات

هبای  گبذاری فنباورینگباری و اولویبتآینبده

کلیبدی االععبات و ارت،باالبات در هوزه  

  ی )تربان  مایصبداوسبانتشبار برای سبازمان  

et al., 1398) 

11 

 خارجی

رو   

 پژوهانهآینده

شبببنباختیپ  تحلیبل کتباب

تحلیل پتنتپ پرسبشبنامهپ  

 کاوی معناییداده

 

شبببناسبببایی  

هببای  اولویببت

هبای  همکباری

عبببلبببمبببیپ  

و  فببنبباوری 

در  نببوآوری 

کشبببورهبای  

 بریکا

همکبباری   سبببیبباسببببت  کمی  تحلیببل 

علمپ فنباوری و نوآوری: مورد المللنیب  ی 

 ,Sokolov)مطالعه کشورهای بریکا  

Shashnov, Kotsemir, & 

Grebenyuk, 2019) 

12 

مبببببببببدل 

 نگارانهآینده

نقشبببه راهپ پبانبل خ،رگبانپ  

های عمی پ گروه مابباه،ه

رونببدپ   تبحبلبیببل  کببانبونبیپ 

شبببنباختیپ  کتباب  تحلیبل

پببایبش  پبتبنببتپ  تبحبلبیببل 

ذیندعانپ سببناریونویسببیپ  

 پرسشنامه  

های  سبیاسبت

علم و فناوری  

 روسیه

آینبده نوآوری: آینبدهاولویبت نگباری  هبای 

 & Sokolov)علم و فناوری روسببیه  

Chulok, 2016) 

13 

مبببببببببدل 

 نگارانهآینده

دلبدبیپ  مبحبیبطبیپ  پبویبش 

 سناریو

هببای  اولویببت

علم و فناوری  

 کره جنوبی

برای اولویبتآینبده علم و نگباری  گبذاری 

جبنبوببی کبره  در   & Choi) فبنبباوری 

Choi, 2015) 

14 
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رو   

 پژوهانهآینده

تببعببیببیببن   ورکشاپپ پانل خ،رگان

هببای  اولویببت

علمپ فنباوری 

و بهبداشبببت  

 تانزانیا  

هبای تحقیقباتی برای علم و تعیین اولویبت

خش سببعمت : تجربه تانزانیا  فناوری و ب 

(De Haan et al., 2015) 

15 

مبببببببببدل 

 نگارانهآینده

شبببنباختیپ  تحلیبل کتباب

- دلدیپ نیازهای اتتاببادی

 اجتماعی و سناریونویسی

هببای  اولویببت

علم و فناوری  

 ژاپن

 راتیتوثسبیاسبت علم و فناوری و بررسبی  

 Urashima et)نگباری در ژاپن  آینبده

2012al., ) 

16 

مبببببببببدل 

 نگارانهآینده

یپ مابباه،هپ  سببنجکتاب

پرسبببشبببنامهپ جلسبببات  

ندعانپ  اکتشافیپ کارگاه ذی

 پنل خ،رگیپ تحلیل سوات 

هببای  اولویببت

علم و فناوری  

 لوکزام،ورگ

هبای علم نگباری برای تعیین اولویبتآینبده

و فناوری در کشبببورهای کواک : مورد 

  ,Glod)مطالعه کشبببور لوکزام،ورگ  

)2009Duprel, & Keenan,  

17 

گیری  تابمیم

 اندمعیاره

حلیل سبببلسبببله مرات،یپ ت

پ  هبببباارز درخببببت  

 سازی پرتدولیو پابرجامدل

فیب،ر  و  اوب 

 کاماوزیت

گبذاری  ارایبه یبک موردکباوی برای اولویبت

ببرنببامببه در  تبحبقبیبقبباتبی  یمشببببارکبتبی 

 ,Salo & Liesio)اسبببکبانبدینباوی

2006) 
 

18 

مبببببببببدل 

 نگارانهآینده

مببحببیببطببیپ   پببویببش 

تحلیبل   سبببنباریونگباریپ

 مببطببالببعببات  پببتببنببتپ

انداز  اشبم  شبناختیپکتاب

  هبقبوتبیپ   تبحبلبیببل  یپپبرداز

  هببایپبنببل  مابببباهب،ببهپ

 هایداده  تحلیل  تخابابیپ

 مقیاسبزرگ

اولویببتآینببده انرژی برای  انرژی  نگبباری  هببای 

روسببببیببه  فبنبباوری  و  عبلبم  راهب،برد 

(Proskuryakova, 2019) 

19 

رو   

 پژوهانهآینده

نگر  گبذاری ببا رویکرد تحلیبل آینبدهاولویبت فناوری علم و   دلدیپ نقشه راه

های تحقیقاتی همکاری  فناوری در برنامه

هبای  : مورد مطبالعبه همکباری2انبدجبان،به

علم و فنباوری اتحبادیبه اروپبا و روسبببیبه 
)Haegeman et al., 2015) 

20 

هبای  گیری از مبدلتوان گدبت بهرهو تحلیبل مطبالعبات انجبا» گرفتبه می  1ببا توجبه ببه جبدول  

پژوهبانبه مباننبد یدلدی«پ یسبببنباریونگباری« و ینقشبببه راه« از نگبارانبه و رو  هبای آینبدهآینبده

 
 

2.  FTA supporting effective priority setting in multi-lateral research programme cooperation 
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تحقیقات انجا»   گذاری علم و فناوری اسبت. ال،ته در بعضبی ازرویکردهای نوین در فرآیند اولویت

گذاری اسبتداده نشبده اسبت و بیشبتر متکی به  پژوهی در اولویتگرفتهپ هنوز از رویکردهای آینده

های اسبتخرا  شبده  رسبد اولویتگیری اندمعیاره هسبتند؛ در نتیجه به نظر میهای تابمیمرو 

 ند.ها و تغییرات آیندهپ پابرجا و متناس  ن،اشدر این تحقیقات نس،ت به عد» تطعیت

 نظری مالحظات .4

 تعریف مفاهیم  - 4-1

اولویت به الور سبادهپ فعالیتی اسبت که نسب،ت به فعالیت دیگر ترجیم داده   الف( اولویت:

براسببباس معیبارهبا و    هباتیبفعبالیپ ترجیم دادن یبک فعبالیبت بر سبببایر  بنبدتیباولوو    شبببودیم

ی تحقیقاتی هوزه علم و فناوری با یکدیگر در رتابت  هاپروژهی تعیین شببده اسببت. هاشبباخص

  انی)بندریی به این االش اسبت. گوپاسب ی راه بندتیاولوهسبتند تا منابا بیشبتری کسب  کنند.  

et al., 1395, p. 130)  

علم و فناوری  یگذارتیعاریف مختلدی از اولوتاکنون ت  گذاری علم و فناوری:ب( اولویت

  (p. 120, 1398, یآراست &  ی)فاالم: مختلف اراته شده است  یهاپژوهش در

دولتی در پژوهش و ارت،اط  گذاریفرآیندی راه،ردی با هدف افزایش بازگشببت سببرمایه - 

 .غیره  پذیریپ رشببدپ رفاه واتتاببادی بلندمدت کشببور نظیر رتابت -پژوهش با اهداف اجتماعی
)Godinho & Caraca, 2009) 

هباپ اهبداف و بر روی آرمبان  محور کبه در آن ببازیگران و ذیندعبان مختلفپفرآینبدی مبذاکره -

  (Grebenyuk, Shahsnov, & Sokolov, 2016).کنندمشترك تواف  می  یهاتیفعال

.  منظور تخابیص منابا عمومی  به  هاتیفرآیند انتخاب تعدادی فعالیت از میان سبایر فعال -

(Grebenyuk et al., 2016)  

علم و فناوری را در ی هایگذارهیسببرما گذاراناسببتیکه به کمک آنپ سبب  اسببت  روشببی-

 ,Hellstrom(  «کننبدیتوجبه ببازیگران را ببدان جلب  م  و یبا  کننبدیاباراوبی راه،ردی متمرکز م

Jacob, & Sjoo, 2017) 
 

 چارچوب مفهومی - 2-4

گبذاری علم و فنباوری ایران براسببباس  پژوهبانبه اولویبتدر این تحقی  برای تحلیبل مبدل آینبده

عوامل شبناسبایی شبدهپ ااراوبی تحلیلی اراته شبده اسبت. این ااراوب مدهومی مشبتمل بر سبه 

پژوهانه مدل دارد. در واتا این عوامل عمدتاً از بعد کلیدی اسبت. سبطم اول تمرکز بر بافت آینده
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گذاری علم و فناوری  تات اولویتپژوهانه مدل متوثر اسبت. سبطم دو» مرت،ر با اتتضامحیر آینده

 گذاری علم و فناوری است.در ایران است و سطم سو» متناس  با تجربیات جهانی اولویت

پردازد. این گذاری میپژوهانه مدل اولویتکه به ابعباد آینبده  پژوهانه مدلالف(بافت آیندده

هبای یبک  ه ببه ویژگینگبارانبه: توجب( رویکردهبای آینبده1ببافبت از دو هیطبه تباببل بررسبببی اسبببت:  

نگبارانبه  گبذاری آینبدهگبذاری را ببه یبک مبدل اولویبتتوانبد مبدل اولویبتنگبارانبهپ میمطبالعبه آینبده

ت،دیل نماید که شبامل یفرآیندی بودن«پ یسبیسبتماتیک بودن«پ یمشبارکتی بودن«پ یتوجه به  

پژوهانهپ  آیندههای  ( اسبتداده از رو 2« و یبسبیج اتدامات مشبترك« خواهد بود.  بلندمدتآینده  

گیری از رو  سبناریونگاری برای پژوهانهپ بهرهکیدی آینده-گیری از روشبهای کمیشبامل بهره

گذاری پابرجای  ریزی پابرجاپ به منظور اولویتگذاری و رو  برنامهکشبببف محیر آینده اولویت

 علم و فناوری در همه سناریوهای پیش رو.

که مشبتمل بر هماهنگی سبلسبله ی در ایران گذاری علم و فناورب( اقتضدااات اولویت

گبذاری علم و فنباوری در ایرانپ توجبه ببه تعبارم افراد و نهبادهبا در فرآینبد  سبببیباسبببت  مراتب 

گذاری علم و  گذاری در کشبببور و توکید بر عد» وابسبببتگی به مسبببیرپ در فرآیند اولویتاولویت

 فناوری در ایران است.

های توجه به اولویت  که شبباملی  گذارتیاولوتوجه به تجربیات جهانی در فرآیند  ج(

گذاری بر م،نبای رویکردهای غیراتتابببادی و  های موضبببوعیپ اولویتکارکردی در کنبار اولویت

  .بر یکدیگر است  هاآنبه دلیل توثیر و توثرات   هااستیس/هاتیاولوارزیابی  پیشهمننین 
 

 
 های محق ( گذاری علم و فناوری ایران )یافتهپژوهانه اولویت. ااراوب مدهومی مدل آینده 1شکل 
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 روش پژوهش .5
پژوهش    پیباز  م،نبای  الفردیی)دانبابر  جهبت(1398آذر,    &,  یوان,  پژوهشپ  پ  این  گیری 

کاربردی اسبت. همننین رویکرد پژوهش تیاسبی/اسبتقرایی اسبتپ ارا که بر م،نای مشباهدات  

گبذاری علم و فنباوری اسبببت. نوع میبدانیپ ببه دن،بال بررسبببیپ مطبالعبه و اراتبه مبدلی برای اولویبت

)آمیختبه( اسببببت. رو  گردآوری داده میبدانی و  هبا دپژوهش کمی و کیدی  این پژوهشپ  ر 

ت،ینی اسبت -ای اسبت. راه،رد پژوهش نیز پیمایشبی خواهد بود. هدف پژوهش توصبیدیکتابخانه

 هاپ مااه،هپ پرسشنامه و اسناد است.و ابزار گردآوری داده

از تحلیبل مضبببمون مطبالعبات کتبابخبانبه ابعباد    ایپدر این پژوهش پا  بر   مؤثرعوامبل و 

اهابببا  خواهبد شبببدپ پا از آن اتتضببباتبات ملی مبدل اولیبه   ی علم و فنباوریگبذارتیباولو

ی علم و فناوری به کمک ماباه،ه با کارشبناسبان مورد بررسبی ترار خواهد گرفت و  گذارتیاولو

پژوهبانبه علم و  گبذاری آینبدههبای خ،رگبانی انجبا» گرفتبهپ مبدل اولیبه اولویبتبر م،نبای نشبببسبببت

گذاری اراته شبده به  . در انتها اعت،ار مدل اولویتفناوری متناسب  با شبرایر ایران اراته خواهد شبد

 کمک پرسشنامه مورد بررسی ترار خواهد گرفت.

 

 
 . چارچوب گام به گام تحقیق2 شکل

 

های گردآوری شبده در این پژوهش بر م،نای تحلیل مضبمون انجا» شبده اسبت. تحلیل داده

گیری م،تنی بر معیار اسبت که به کمک تکنیک نمونه انتخاب خ،رگان برای ماباه،ه از شبیوه

گیری م،تنی بر معیارپ واهدهایِ نمونه دارای ویژگی خاصبی هسبتند  گلوله برفی اسبت. در نمونه

اعت،اربخشی و تدتی  به کمک پرسشنامه

تجویز مدل اولیه متناس  با ایران بر م،نای پنل خ،رگانی

ختاریافتهبررسی اتتضاتات ملی اولویتگذاری علم وفناوری بر م،نای مااه،ه های عمی  و نیمه سا

شناسایی و واکاوی عوامل و ابعاد موثر بر اولویت گذاری علم و فناوری 

تحلیل مضمون

مطالعه  کتابخانه ای
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 & ,Ritchie, Lewis, Nicholls(.کنندیمکه به شبناخت و درك دتی  از موضبوع اصبلی کمک 

Ormston, 2013, p. 128)   معیار انتخاب خ،رگان برای مابباه،هپ داشببتن مقاالت پژوهشببی یا

ها در این گذاری علم و فناوری اسببت. همننین تعداد مابباه،هسببواب  اجرایی در هوزه اولویت

اد نمونه و سببمت هر یک از جزییات تعد پژوهش به کمک یمعیار اشبب،اع نظری« تعیین شببد.

 آمده است. 2شوندگان به تدکیک در جدول مااه،ه

 
 ها، سمت و تحصیالت شونده. مصاحبه2جدول 

 تحایعت سمت شونده مااه،هشماره  

شبببونبده  مابببباه،به

 1شماره  

گذاری علم و فناوری  نگاری و اولویتدبیر اسبب،  سببتاد آینده

 شورای عالی عتف

 پژوهیدکتری آینده

شبببونبده  مابببباه،به

 2شماره  

مببدیبریببت   دبیر اس،  کمیسیون تخاای انرژی شورای عالی عتف دکبتبری 

 تکنولوژی

شبببونبده  مابببباه،به

 3شماره  

 پژوهیدکتری آینده معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی  

شبببونبده  مابببباه،به

 4شماره  

مببد عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یبریببت  دکبتبری 

 تکنولوژی

شبببونبده  مابببباه،به

 5شماره  

سبیاسبتگذاری و نظارت راه،ردی معاونت علمی و اسب،   معاون  

 وریفناوری ریاست جمه

مهنببدسبببی   دکتری 

 صنایا

شبببونبده  مابببباه،به

 6شماره  

مببدیبریببت   معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دکبتبری 

 تکنولوژی

شبببونبده  مابببباه،به

 7شماره  

پژوهی  پژوهی پژوهشبکده اشبم انداز و آیندهمدیر گروه آینده

 مجما تشخیص مالحت نظا»

 پژوهیدکتری آینده

شبببونبده  مابببباه،به

 8شماره  

 پژوهیدکتری آینده عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه بوعلی سینا

شبببونبده  مابببباه،به

 9شماره  

 پژوهیدکتری آینده ی مجلاهاپژوهشپژوهی مرکز  کارشناس ارشد آینده

شبببونبده  مابببباه،به

 10شماره  

 پژوهی  دکتری آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورپژوهشگر آینده

 های پژوهشیافته .6

 پژوهانه ندهیمدل آهای سدوال پژوهش: عناصدر اصدلی و فرعی و روابؤ مهلفه  - 6-1

 ی متناسب با اقتضااات ایران چیست؟علم و فناور یهاحوزه  یگذارتیاولو
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های ای انجا» گرفته و مااه،ه با خ،رگانپ مقولهبر م،نای تحلیل مضمون مطالعات کتابخانه

گذاری علم و فناوری تعیین شبد و همننین مشبخص شبد اه روشی از پژوهانه اولویتمدل آینده

 به آن پرداخته شده است.  3تواند این مقوله را پاس  دهد که در جدول  پژوهی میآینده

 
 ی پیشنهادی برای ایرانعلم و فناور  ی گذارتیاولو پژوهانهنده یمدل آ اصلی و فرعی  های مقوله  .3جدول 

های  مقوله

 اصلی 
 توضیحات  های فرعیمقوله

 کد مطالعات 

 ای کتابخانه

کد  

 مااه،ه 

با  

 خ،رگان 

از ببهبره گبیبری 

رویببببکببببرد  

 نگارانهآینده

انتخباب فهرسببببت  

بببا  فبنبباوری  اولبیببه 

رویبببکبببردهبببای 

 نگارانه  آینده

- (Georghi

ou & 

Harper, 

2011) 

 9پ »3»  

های  توجه به ویژگی

 نگارانهفرآیند آینده

ویبژگبی بببه  مبطببالبعببه  تبوجببه  یببک  هببای 

گبذاری  توانبد مبدل اولویبتنگبارانبهپ میآینبده

نگبارانبه  گبذاری آینبدهرا ببه یبک مبدل اولویبت

ت،دیل نماید که شببامل یفرآیندی بودن«پ  

یسبببیسبببتماتیک بودن«پ یمشبببارکتی«پ  

آینبده   « و یبسبببیج  بلنبدمبدتیتوجبه ببه 

 اتدامات مشترك« خواهد بود

 8پ »  3» -

  یعبلبمب  تیببهبمببا

  ی هببا سبببببازمببان

  ی اهببببببرفببببببه

در   ینبگببارنببدهیبآ

فببرآ  نببدیببالببول 

 یگذارتیاولو

ببه الور مثبال در آلمبان و انگلسبببتبان در  

سبببسببببات  ؤم  هباتیباولو  نییتع  نبدیفرآ

  ه یبهبا ببا اراپروژه  نیا  انیبببه مجر  ینگبارنبدهیآ

 .ندینمایکمک م  یشناسرو   یهامشاوره

(Grebeny

uk et al., 

2016) 

- 

هبای  توجبه ببه هوزه

موضبببوعی نومهور  

ببببببر   عبببببعوه 

های نومهور  فنباوری

در فهرسبببت اولیبه 

 هااولویت

هوزه ببه  نومهورپ  توجبه  موضبببوعی  هبای 

سبازهای آینده  شبگدتیو   های آیندهاالش

فنباوری بر  اولیبه  ععوه  در فهرسببببت  هبا 

 هااولویت

- «4 
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از  عببمببیبب   درك 

ها در تکبامل فنباوری

 آینده

یبا    برافکن  ادیببنهبای  درك عمی  از فنباوری

انقعبی کبه محیر آینبده علم و فنباوری را  

تغییر خواهنبد داد. فهم درسبببت از تکبامبل  

شبببود  در آینبده موجب  می  یبک فنباوری

 ها با نگاه به آینده انجا» گیردگذاریاولویت

- 
 

 4پ »  1»

از  اسبببتدباده 

هببببای  رو 

 پژوهانهآینده

 

گببذاری  اولببویببت

 پابرجا

تاببببمبیبم رو   در  از  پبباببرجببا  گبیبری 

رو  هبای پیشگبذاری در عبد» تطعیبتاولویبت

 شود.استداده می

  ان یبب)اهببمببد
et al., 

1394) 

  «8 

از بببهببره گببیببری 

   ابزارهای کمی

سبنجی و مانند کتابی  هارو اسبتداده از  

وتبحبلبیببل   داده  پبتبنببت  هببای  تبحبلبیببل 

مقیاس برای شبناسبایی فهرسبت اولیه  بزرگ

 دارهای اولویتفناوری

)Sokolov 

& 

Chulok, 

2016) 

  ی )نببامببمبب

 et  یاشبببنب

al., 1389) 

پ 7»  

«10 

از بببهببره گببیببری 

کبیبدبی   اببزارهببای 

 محورخ،ره

از  بهره خ،رگببانی  هببارو گیری  کیدی  ی 

ندعان کلیدی توسببعه  برای مشببارکت ذی

شبببنباختی مباننبد دلدی در  ابزارهبای رو 

نظرجهبت   و   در  ععی   انعکباس  و  گرفتن 

کننده در الول  نظرات همه افراد مشببارکت

 گذاریاولویت

(Grebeny

uk et al., 

2016)  

  ی نور  ی)تاضب

  ی تبباضببب  &

,  ینببببببببور

1396) 

 4پ »8»

از بببهببره گببیببری 

رویبببکبببردهبببای 

 سناریونگاری

کشبببف   برای  رویکرد سبببنباریونگباری  از 

هبای ببدیبل محیر آینبده پیش رو در  آینبده

 شود.گذاری استداده میاولویت

(Proskury

akova, 

2019) 

پ 2»  

«10 

بببه   تببوجببه 

اتتضبببباتبات  

ی  گذار تیاولو

علم و فناوری 

 در ایران

توجه به سببلسببله 

مبببببببراتببببببب  

سبببیاسبببتگذاری و 

عمودی  همبباهنگی 

 3سیاستی

هبای علم و فنباوری ببا اسبببنباد  بین اولویبت

نقشبه جاما علمی کشبورپ    مثعًباالدسبتی )

علم و فنباوری و هبااسببببتیبسببب ی کعن 

دسبتی  های کعن( و اسبناد پایینسبیاسبت

مبقبررات  نببامببهآیبیبن  مبثبعً) و  تبوانبیبن  هبباپ 

دسببتی مربوط به نهادهای تقنینی یا  پایین

ها( هماهنگی  اسببناد و ماببوبات وزارتخانه

دیبده شبببود. همننین ببه مرفیبت مجریبان  

های تانونیپ  شبود. مرفیتتوجه    هااسبتیسب

- «6 

 
 

3 vertical policy coordination 
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فنبباورانببه   و  دانشبببی  عملیبباتیپ  هقوتیپ 

مجریان سبیاسبت باید در نظر گرفته شبود و 

بدنه اجرایی یا مجریان سببیاسببتی باید در  

 نظر گرفته شوند.

تعببارم   ببه  توجبه 

منافا افراد و نهادها  

 گذاری  در اولویت

ذی بببه  فبرآیبنببد  تبوجببه  در  کببه  نبدبعببانبی 

خباص    گبذاری از یبک یبا انبد فنباوریاولویبت

هبای خباص ترجیم  برنبد و فنباوریندا می

 دهند.می

- «5 

توجه به وابسببتگی 

به مسبیر در فرآیند  

 یگذارتیاولو

فرآینببد   در  کبه  موضبببوع  این  ببه  توجبه 

گذاری به یک فناوری که از گذشبته  اولویت

تا به امروز وجود داشببته اسببتپ وابسببتگی  

 وجود نداشته باشد.

 &  ی)فبباالبمب

, یآراسببببتبب

1398;  

  ی نور  یتاضبب

  ی تبباضببب  &

,  ینببببببببور

1396) 

 1پ »5»

رصببببد   و  ارزیبابی 

مسبببتمر پیامدهای  

در   هببباتیببباولبببو

 سازی  پیاده

  صبببورت ببهیبد  هبا بباععوه بر آنکبه اولویبت

سبازی  شبوندپ پا از پیادهای بازنگری  دوره

در  مسببتمر مورد رصببد و   صببورتبهباید  

مشببباهده پیامدهای مندیپ مورد    صبببورت

 تعدیل ترار بگیرند.

- «6 

بببه   تببوجببه 

تببجببربببیببات  

در  جبهببانبی 

فبببرآیبببنبببد 

 یگذارتیاولو

های  توجه به اولویت

در کنبار   کبارکردی 

هبببای  اولبببویبببت

 موضوعی

- (Gassler, 

Polt, & 

Rammer, 

2007; 

Grebenyu

k et al., 

2016) 

  «5 

ببر  اولبویببت گببذاری 

م،نبای رویکردهبای  

 غیراتتاادی

گذاری در تعدادی از کشببورها  اهیا اولویت

مباننبد انگلسبببتبانپ فنعنبدپ ژاپن یبا کره بر  

اجبتبمبباعبیپ  شبببباخبصمب،بنببای   هببای 

محیطی و بهداشببتی در مقایسببه با  زیسببت

بببر    دیببتببوکببکببه    1990و    1980دهببه  

 های اتتاادی است.شاخص

  ی ورن   ی)تاضب

  ی تبباضببب  &

,  ینببببببببور

1396)   

«2 

ضببرورت بازنگری و 

مسبببتبمبر  ارزیبباببی 

 هااولویت

  ی نور  ی)تاضب -

  ی تبباضببب  &

,  ینببببببببور

1396)  

  «7 
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(Grebeny

uk et al., 

2016) 

ارزیببابببی  پببیببش

  ها است یس/هاتیاولو

و  تببوثیر  دلیببل  بببه 

ببر    هبباآنتببوثبرات  

 یکدیگر  

اجرایی    هباتیباولو در هنگبا»  ]کبارکردی  

شبببدن ممکن اسبببت توثیر و توثر مندی بر  

یکدیگر بگذارند. به الور مثال ممکن اسبت  

در یک بسببتر سببیاسببتی گرنت و مشببوق  

را خنثی کننبد. در   یکبدیگر  اثر  مبالیباتی 

مدهو» پالیسبی میکا )ترکی  سبیاسبتی(  

بر یکدیگر توجه زیادی    هااسبتیسببه توثیر 

 شده است.

(Magro 

& 

Wilson, 

2019) 

«6 

 

پژوهانه اولویتگذاری علم و فناوری ها و ابعاد مدل آیندهدر پاسب  به سبوال پژوهشپ به مؤلده

اشباره شبده اسبت. در این مدل در بخش تعیین فهرسبت اولیه  4پیشبنهادی برای ایران در جدول 

از  های موضبوعی و کارکردی مشبخص شبده اسبت.هاپ دو مسبیر برای شبناسبایی اولویتاولویت

های  گذاری اراته شبدهپ مشبارکتی؛ سبیسبتمی؛ متمرکز بر آیندهژوهانهپ مدل اولویتپ منظر آینده

 پژوهانه بهره گرفته است. و از ابزارهای کمی و کیدی آینده  بلندمدتبدیل و  

 
 نرایا یبرا ی شنهاد یپ   ی علم و فناور ی گذارتی اولو  پژوهانهندهیمدل آی هالفهؤابعاد و م. 4جدول 

 ابعاد مدل های مدلمولده پیامد آن در مدل

های موضبوعی و دو مسبیر برای تعیین فهرسبت اولویت

 کارکردی

اولببویببت بببه  هببای  تببوجببه 

بببر   عببعوه  کببارکببردی 

 های موضوعیاولویت
در   جهببانی  تجربیببات 

 یگذارتیاولو
بر م،نبای  معیبارهبای اولویبت ی  هباشببباخصگبذاری 

 محیطی و امنیتیزیستترکی،ی شامل اجتماعیپ  

مب،بنببای  اولبویببت ببر  گببذاری 

 رویکردهای غیراتتاادی

ندعبان در فباز تعیین تلمرو ببه  گیری از تحلیبل ذیبهره

 یگذارتیاولوندعان در فرآیند  منظور شناخت ذی

توجبه ببه تعبارم منبافا افراد  

گبذاری  و نهبادهبا در اولویبت

 در ایران
توجبه ببه اتتضببباتبات  

و  گبذارتیباولو علم  ی 

 فناوری در ایران
ببه   بهرههباتیباولوتوجبه  ببا  نومهور  گیری از رو   ی 

در    هاتیاولوپویش محیطی در انتخاب فهرسبت اولیه  

 ی م،تنی بر اسناد باالدستیهاتیاولوکنار توجه به  

توجه به وابسبتگی به مسبیر 

 یگذارتیاولودر فرآیند  
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توانین و دسببتی )و پایین  اسببناد باالدسببتیتوجه به  

ات مربوط به نهادهای تقنینی یا اسناد و ماوبات  مقرر

 در فاز تعیین تلمرو  (هاوزارتخانه

توجبه ببه سبببلسبببلبه مراتب   

ی و هماهنگی  گذاراسبتیسب

 عمودی سیاستی در ایران

پژوهی مشبببارکتی در مبدل  هبای آینبدههضبببور رو 

هبای  ی بر م،نبای درگیر کردن همبه گروهگبذارتیباولو

 ندا  ذی

نگباه مشبببارکتی در فرآینبد  

 یگذارتیاولو

 نگارانهرویکرد آینده

هبای کبارکردی برآمبده از نظبا» ملی  توجبه ببه اولویبت

 ندعان  نوآوری بر م،نای تحلیل ذی

نگاه سببیسببتمی در فرآیند  

 یگذارتیاولو

 توجه به اف  زمانی در فاز تعیین تلمرو-

هبای  هبای موضبببوعی نومهورپ ابالشوجبه ببه هوزهت-

ها در  سبازهای آینده ععوه بر فناوریو شبگدتی  آینده

 هاانتخاب فهرست اولیه اولویت

گیری از رو  سناریونگاری در بخش شناسایی  بهره- 

  هافضای اولویت

   بلندمدت ندهیآتوجه به  

 گذاریدر فرآیند اولویت

سبببنجی و تحلیل  مانند کتابی  هارو اسبببتداده از  

های  پتنت برای شبببناسبببایی فهرسبببت اولیه فناوری

 دار  اولویت

 ی کمی  هارو استداده از  

ابزارهبای  گیری از  بهره

 پژوهانهآینده

 

ی کیدی خ،رگبانی مباننبد پنبل هبارو گیری از  بهره

ها و خ،رگی برای شببناسببایی فهرسببت اولیه اولویت

گبذاری برای مشبببارکبت  اولویبترو  دلدی در فرآینبد  

 گذاریندعان کلیدی در الول اولویتذی

رو ببهبره از  هببای  گبیبری 

 کیدی 

های  ریزی پابرجا برای شناسایی اولویتتوجه به برنامه

 یگذارتیاولوپابرجای علم و فناوری در فاز  

 گذاری پابرجااولویت

 

خ،رگانیپ با دو ندر هیئت علمی با مرت،ه    های کلیدیپ بر م،نای نشبسبتپا از اهابا  مؤلده

گذاری علم و فناوری  پژوهانه اولویتهای فرآیندیپ مدل آیندهلاسبتادیاری و مسبلر به هوزه مد

 گذاری پیشبنهادی شبامل اهار گا»اراته شبد. همننین در پاسب  به سبوال پژوهشپ مدل اولویت

ها« و  یشبببناسبببایی فضبببای اولویت  ها«پگذاری«پ یتعیین فهرسبببت اولیه اولویتاولویتیپیش

گذاری علم  پژوهانه اولویتپژوهانه« اسبت که ااراوب شبماتیک مدل آیندهگذاری آیندهیاولویت

 و فناوری پیشنهادی برای ایران در شکل سه ارایه شده است.
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 فناوری پیشنهادی برای ایرانگذاری علم و پژوهانه اولویتمدل آینده. 3شکل         

 

گبذاری« اسبببت کبه اولویبتگبذاری علم و فنباوریپ یپیشپژوهبانبه اولویبتگبا» اول مبدل آینبده

ندعان« اسبت. در بخش یتعیین تلمرو« بر م،نای تحلیل شبامل یتعیین تلمرو« و یشبناسبایی ذی

م تحقی پ های انجا» شبده با خ،رگان توسبر تیمحتوای مسبتندات پژوهشبی مرت،ر و ماباه،ه

گبذاری؛ اف  زمبانی؛ الول زمبانی فرآینبد تحقی ؛ منبابا مبالی و انسبببانی مورد نیباز رویکرد اولویبت

اولویبتبرای اولویبت گبذاری علم و فنباوری در  گبذاری؛ تعباریف کلیبدی و همننین معیبارهبای 

آورده خواهد شبد. همننین در بخش تعیین تلمرو مسبتندات  به دسبتموضبوع مورد بررسبی 

رت،ر از ت،یل اسبناد باالدسبتیپ توانین و مقررات مربوط به نهادهای تقنینی یا اسبناد پژوهشبی م

هبای علم و فنباوری در هوزه مورد بررسبببی  هبای مرت،ر ببا هوزه اولویبتو مابببوببات وزارتخبانبه

شبود و هماهنگی عمودی سبیاسبتی در اسبناد و مسبتندات سبیاسبتی باالدسبتی و  شبناسبایی می

گذاری علم و  ندعان هوزه اولویت. در بخش دو»پ شببناسببایی ذیشببوددسببتی بررسببی میپایین

 گیرد.میندعان انجا» فناوری )در بخش مورد بررسی( بر م،نای رو  تحلیل ذی

اسبببت. در این گا»پ فهرسبببت اولیه   ممکنهای ها و گزینهیین اولویتتعگا» دو» این مدلپ  

ز الری  تحلیل محتوای اسبناد باالدسبتی  شبوند. در مسبیر اول اها از دو مسبیر شبناسبایی میاولویت

به  های موضبوعی و کارکردی )در بخش مورد بررسبی( هوزه علم و فناوریپ فهرسبت اولیه اولویت

های نومهور موضبوعی )در  آید. در مسبیر دو»پ به کمک رو  پویش محیطیپ اولویتمی دسبت

حور ن،وده و شبببامل  میهاپ فقر فناورشبببوند. این اولویتهوزه مورد بررسبببی( اسبببتخرا  می

ایپ  هبای موضبببوعی نومهور نیز خواهبد بود. ببدین منظور از الری  رو  مطبالعبه کتبابخبانبهاولویبت

« و یموضبببوعبات نومهور دارای اولویبت در آینبده« در بخش مورد برافکن  ادیببنهبای  یفنباوری
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پاالیش و یکااراه  بررسببی اسببتحاببال شببده و پا از آن در یک پنل خ،رگیپ این فهرسببت

 شود.می

های متداوت آیندههایی تابل اسبتداده در با توجه به آنکه این مدل تابد شبناسبایی اولویت

ها ترسبیم و شبناسبایی خواهد شبد. به  پیش رو را داردپ در گا» سبو»پ فضبای محیر آینده اولویت

های  شببوند. با توجه به پینیدگیع،ارتی دیگر در این گا»پ سببناریوهای آینده شببناسببایی می

ایپ کمی و کیدی گسببترده در ایرانپ به  ت سببناریونگاری و نیاز آن به مطالعات کتابخانهمطالعا

ی  هباتیبمحبدودرسبببد امکبان سبببنباریونگباری در بعضبببی از مطبالعبات داخلی ببا توجبه ببه  نظر می

ی سببناریوهای جهانی در شببرایر داخلیپ خالی از ریکارگبهتحقیقاتی فراهم ن،اشببد و از الرفی  

جهبت    4تبال،ی«م،نبا این پژوهش رویکردی ابتکباری ببه نبا» یدرونمشبببکبل نیسبببت. بر این  

سبناریونگاری بر م،نای سبناریوهای جهانی و همننین در نظر گرفتن شبرایر داخلی پیشبنهاد  

های انجا» شبده توسبر زمان از سبناریونگاریگیری همتال،ی«پ امکان بهرهدهد. رویکرد یدرونمی

 ,Chermack)نماید.ی داخلی را فراهم میهاتیتطعد»  المللی و همننین ع مؤسبسبات بزرگ بین

86, p. 2011) 5  

بر این م،ناپ در این گا» در ابتدا پا از مطالعه سناریوهای جهانی در هوزه مورد بررسیپ در 

یک گروه کانونیپ سبناریوی برگزیده جهانی از بین سبناریوهای مختلف براسباس معیارهایی نظیر 

ندعان در ایران؛ میزان اسبتداده از آن در سبطم جهانی؛  میزان شبیوع و اسبتداده توسبر سبایر ذی

دگی سبناریو )محدود ن،ودن موضبوع سبناریو( و میزان ارت،اط آن با موضبوع مورد بررسبیپ  گسبتر

ی کلیدی مرت،ر با شبببرایر ایران که در  هاتیتطعی مسبببیرپ عد»  شبببود. در ادامهانتخاب می

شبود.  سبناریوهای جهانی لحا  نشبدهپ از الری  نظرات خ،رگان به کمک پرسبشبنامه اسبتخرا  می

 
 

ای از روابببر علببی را در وضببعیتی سلسببله شببودپ( پژوهشببگر و کبباربر تشببوی  میIncasting) تببال،یرویکببرد درون در .4

های گونبباگون آینببده نیسببتپ بلکببه شناسببایی وضببعیت  بببر پایببه ایببن رویکببردپ نقطببه آغببازینپویژه از آینده گسببتر  دهببد. 

کننببدگان بببا تردیببدهای آینببده مزیببت ایببن رو پ آن اسببت کببه شببرکت هایی مشببخص از آینببده اسببت.گسببتر  وضببعیت

های بببدیل بببر پایببه منطبب  سببناریوهای دهنببدپ بیببان پیامببدهای آینببده کننببد. تمببا» آننببه انجببا» میوپنجه نببر» نمببیدسببت

 (Schultz) اولیه است.

تر رشببد های کواببکماننببد کببه میببوه و محاببول نهببایی آن در شبباخهدرخببت گیعسببی می  مثابببهبهی سببناریوها  الورکلبه.  5

عنوان تنببه درخببتپ سببناریوهای مربببوط بببه های بببزرگ؛ بنببابراین سببناریوهای کببعن جهببانی بببهکندپ نه در تنه یا شبباخهمی

های بببزرگ شبباخه انعنوبببههببای کلببی یببک کشببور لحببا  شببده اسببتپ نیببز ها فاکتورها و عببد» تطعیتیک کشور که در آن

هببای درخببت هسببتند کببه باشببند. سببناریوهای متمرکببز بببر یببک موضببوع راه،ببردی یببا یببک بببازار مشببخصپ میوه درخت می

هببا دسببت یابنببد. بببا ایببن کببار زاویببه دیببد خببود را تواننببد بببه آنگیرندگان و مدیران با اند مرهلببه سببناریونگاری میتامیم

ا تمرکببز بببر روی موضببوع مببوردنظر خببود در آن میببان بببه نتیجببه درسببت گسترده کرده و با دریافت تاببویر بببزرگ و سببا

   (Chermack, 2011, p. 87)خواهند رسید.
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های کلیدی داخلیپ  پ با تقاالا سبناریو برگزیده جهانی و عد» تطعیتدر آخرین بخش گا» سبو»

یابد که پا از هذف موارد ناهمگونپ بر م،نای رو  تحلیل سبببناریوهای متداوتی توسبببعه می

شبوند و پا از مورفولوژیکپ سبناریوهای برگزیده آینده کشبور در بخش مورد بررسبی انتخاب می

ه ایران در هوزه مورد بررسبی غنی و پربار خواهد شبد و  آن در پنل خ،رگانپ سبناریوهای برگزید

 ابعاد آن در تال  داستان سناریو توسعه داده خواهند شد.

هبای پبابرجبای علم و فنباوری در ریزی پبابرجباپ اولویبتدر گبا» اهبار»پ ببه کمبک رو  برنبامبه

وند. رویکرد شبهای اتتضبایی علم و فناوری در هر سبناریوپ تعیین میی سبناریوها و اولویتهمه

« خواهد بود. این رویکرد به پابرجایی کمک بیشبتری  6پابرجاسبازی یتوسبف نسب،ی رضبایت مکدی

دارد. الی  کند و ال،ته از پذیر  ریسبببک زیاد برای رسبببیدن به بهترین منافا ممکن باز میمی

پبذیری« هر یبک از یامکبانای از خ،رگبان این هوزهپ میزان موفقیبت یجبذابیبت« و  پرسبببشبببنبامبه

ی  دهندهها در هر سبناریو نشبانشبود. یجذابیت« اولویتهای این سبناریوپ درخواسبت میاولویت

کند.  آن اسبببت که هر اولویت در آن سبببناریو تا اه اندازه به تحق  اهداف مورد نظر کمک می

ت با توجه به  ی آن اسبببت که آن اولویدهندهها در آن سبببنباریو نشبببانپذیری« اولویتیامکبان

 ها و شرایر تا اه میزان تابلیت عملیاتی شدن دارد.  زیرساخت

هباپ از  در جهبت پبایین آوردن زمبان تحقی  و بباال بردن کبارآیی فرآینبدپ برای ارزیبابی اولویبت

درواتا با جایگزین شبدن فرآیندهای تکراری  شبود. رویکرد نسب،تا نوین دلدی آنعینپ پیشبنهاد می

ایی  توان به مزایمیپ  درنگ( آنعینتقری،ا بی)درنگ  رو  دلدی کعسبیک با دلدی بدون دور و بی

 ;Gordon, 2007( کامعً مشبخص و روشبن دسبت یافت.  صبورتبهاز ت،یل کاهش هزینه و زمان 

2009Steinert, )7  گبذاری علم و فنباوری در پژوهبانبه اولویبتگبا» ببه گبا» مبدل آینبده  اباراوب

ارایه شده است. 4جدول  

 
 

6. Satisficing Relative Regret (SPR) 

نهادی اسببتداده شببده در پببروژه هببزاره هببای پیشبب هببای خببارجی از رو  دلدببی آنعیببن بببرای ارزیببابی اولویتدر پژوهش . 7

اسببتداده شببده اسببت.  پ همننببین کشببف سببناریوهای آینببده انببرژی در جهببان و...2008پ 2007پ 2006های در سببال

(Gordon, 2007)  پانببد. بببه عنببوان مثببالبعضببی از محققببان از ایببن رو  بهببره گرفته راًیبب اخال،تببه در تحقیقببات داخلببی 

 (1396)ره،ر, ساز در صنعت پتروشیمی از این رویکرد بهره گرفته است.  ره،ر جهت تشخیص ابتکارات تحول
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 ی پیشنهادی برای ایرانفناور و علم گذاری اولویت  پژوهانهنده یآ مدل چارچوب. 5 جدول

 خروجی  ی دادهگردآورابزار  رو  ی فرعی هاگا»  گا» اصلی ردیف

1 

اولبویببتپبیبش 

 گذاری

 تعیین تلمرو

 
 تحلیل محتوا

و    هبببباگببببزار 

عبلبمبی   مسبببتبنببدات 

 پژوهشی

 مااه،ه

 گذاریرویکرد اولویت

 گذاریاهداف اولویت

 تعاریف کلیدی

 اف  زمانی

 منابا مالی

و   خب،برگببان  انبتبخبباب 

 هامیزان مشارکت آن

 الول زمانی پروژه

 گذاریاولویتسطم  

مبببعبببیبببارهبببای  

بببر اولببویببت گببذاری 

ی هاشببباخصم،نای 

 ترکی،ی

شبببنبباسببببایی  

 ندعانذی
 ندعانتحلیل ذی

 مستندات پژوهشی

اسبببنبباد  تب،بیببل  )از 

باالدسببتیپ توانین و  

بببه  مبرببوط  مبقبررات 

نهبادهبای تقنینی یبا 

اسبببناد و مابببوبات  

مرت،ر با ها وزارتخبانه

اولبویببت هببای هبوزه 

در  فبنبباوری  و  عبلبم 

 بخش مورد بررسی(

ندعبان و ببازیگران  ذی

 کلیدی

2 

تببعببیببیببن  

فهرسبت اولیه  

 هااولویت

شبببنبباسببببایی  

هببای  اولببویببت

 نومهور

 پویش محیطی

تبببحبببلبببیبببل  -

 شناختیباکت

 تحلیل پتنت-

 کاویداده-

 پنل خ،رگی-

 اسناد

 مااه،ه

ی موضبببوعی هاهوزه

 نومهور

 های نومهوراالش 

 سازهاشگدتی

 موضوعات نومهور

فبنبباوری  هبوزه هببای 

 نومهور

 ادیبب ببنب هببای  فبنبباوری

 برافکن

هبا تعیین اولویبت

م،تنی بر اسببناد  

 باالدستی

و    هبببباگببببزار  تحلیل محتوا

عبلبمبی   مسبببتبنببدات 

 پژوهشی

 های موضوعیاولویت

 های کارکردیاولویت
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 مااه،ه

3 

شبببناسبببایی 

فضببببببببای  

 هااولویت

شبببنبباسببببایی  

سبببنبباریبوهببای  

 جهانی

ی  ها گزار اسبببناد ) گروه کانونی

 جهانی(

سببناریوهای برگزیده  

جهانی در هوزه مورد 

 بررسی

شببناسببایی عد»  

ی  هبباتیبب تبطبعب 

مکمبل مرت،ر ببا 

 شرایر ایران

 پیمایشی

 
 پرسشنامه

 های کلیدیشرانیپ

  ی هبباتیبب تبطبعب عببد»  

 کلیدی داخلی

تحلیل سبناریوها 

از الری  تقباالا  

سبببنبباریبوهببای  

عببد»   و  جهببانی 

ی  هبباتیبب تبطبعب 

 داخلی

 پنل خ،رگان تال،ی  تکنیک درون
سببناریوهای ایران در 

 هوزه مورد بررسی

مببوارد  هببذف 

 ناهمگون
 پرسشنامه تحلیل مورفولوژیک

سببناریوهای منتخ   

 ایران

سببببازی  غببنببی

 سناریوها
 پنل خ،رگان -

سببناریوهای منتخ   

غنی شبببده ایران در 

 هوزه مورد بررسی

4 

گبذاری اولویبت

 پژوهانهآینده

تبببعبببیبببیبببن 

هببای  اولببویببت

 پابرجا

 دلدی آنعین ریزی پابرجابرنامه

پبابرجبا  اولویبت هبای 

فبنبباوری و  )در   عبلبم 

 همه سناریوها(

های اتتضببایی اولویت

علم و فنباوری )در هر 

 سناریو(

 

 



 

در جهت تدتی  و اعت،ارسبنجی مدلپ از پرسبشبنامه اسبتانداردی که پیشبتر توسبر 

توسبعه داده شبده   (1396)ره،ر, و پا از آن ره،ر  (1390, ی)لشبکربلوکلشبکربلوکی 

شبود. این پرسبشبنامه مشبتمل بر دوازده سبؤال بسبته و یک سبؤال باز  اسبتپ اسبتداده می

است. در این پرسشنامه ابتدا برای شایستگی و مطلوبیت مدلپ پنج بعد در نظر گرفته 

( از 1بعد به دوازده شبباخص ت،دیل شببده اسببت. )پیوسببت شببده و سبباا این پنج 

 توان ارزیابی پیرامون کیدیت مدل داشت. مجموعه نمرات این دوازده سؤالپ می

دهنده خدمات پرسبشبنامه آنعین بارگذاری  پرسبشبنامه فوق بر روی یک سبایت اراته

ت. این هاپ شبامل توضبیحاتی موجز و گویا اسبشبد. محتویات پرسبشبنامه ععوه بر گویه

ندر از خ،رگان تکمیل گردید. )مشببخاببات خ،رگانی که  34پرسببشببنامه توسببر 

ندر از خ،رگان با درجه   27آمده اسببت.(  3پرسببشببنامه را تکمیل کرده در شببکل 

ندر از  11با درجه تحاببیلی کارشببناسببی ارشببد و  هاآنندر از  7تحاببیلی دکتریپ  

 پ عضو هیئت علمی هستند.دهندهپاس خ،رگان 

 

 
 کننده در پرسشنامه ارزیابی مدل. پراکنش تحصیالت و دانشگاهی خبرگان مشارکت 4 شکل

 

ای با اسبتداده از مقیاس  اندگزینه  صبورتبه  با توجه به اینکه سبواالت پرسبشبنامه

داری از عدد وسر الیف معنی  صورتبهلیکرت تدوین شدهپ اگر میانگین نظر خ،رگان  

تبوییبد  بزرگتر بودپ ف ببه ت،اپ فرم مطلوب بودنش  رد و  نبامطلوب بودن مبدل  رم 

 است: هاپ این انینتقریر آماری این فرضیه  (1390, ی)لشکربلوکگردد.  می

ی داده شببده مربوط به هر سببوالپ کمتر یا  هاپاسبب (: میانگین  H0فرم صببدر )

 است.  3هداکثر برابر با عدد  
ی داده شبده مربوط به هر سبوالپ بیشبتر از هاپاسب (: میانگین  H1فرم مقابل )

 است.  3عدد  



26  1400زمستان   ♦ 101شماره   ♦ 30سال    ♦راه،رد    

 

 

ای جامعه( از 30ی تابادفی بزرگ )با هجمی بزرگتر یا مسباوی عدد  در یک نمونه

اسببتداده  8ی هد مرکزیکه لزوماً نرمال نیسببت ولی واریانا متناهی داردپ از تضببیه

توان مقدار آن را در شبود. در این هالت هتی اگر واریانا جامعه نامعلو» باشبدپ میمی

ی آزمون با واریانا نمونهپ تخمین زد. با این تداصببیلپ آزمون  ی آمارهموتا محاسبب،ه

,  1396)ره،ر, ( برای سبنجش فرضبیات مناسب  اسبت. Z testای )نمونهمیانگین تک 

p. 234)  خ،رهپ ببه تدکیبک هر   34هبای گردآوری شبببده از  نتبایج آزمون بر روی داده

 نمایش داده شده است.  5کدا» از سؤاالتپ در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 CLT: Central Limit Theorem 
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 . نتایج پیمایش پیرامون مطلوبیت مدل6جدول 

 میانگین مُد  
انبحبراف 

 معیار

P-

value 

در   تببایبیببد 

سبببببطببم  

االبمبیبنببان 

 درصد  99

در   تببایبیببد 

سبببببطببم  

االبمبیبنببان 

 درصد  95

در   تببایبیببد 

سبببببطببم  

االبمبیبنببان 

 درصد  90

صببحت و 

 درستی

سبوال  

1 
4 4.05 .343 0 

   

سبوال  

2 
4 4.03 .627 0 

   

سبوال  

3 
4 4.03 .673 0 

   

جبامعیبت  

 و مانعیت

سبوال  

4 
4 3.62 .604 0.000 

   

سبوال  

5 
4 3.62 .697 0 

   

سبادگی و 

 سهولت

سبوال  

6 
4 3.91 .668 0.000 

   

سبوال  

7 
4 3.73 .744 0 

   

و  تبعببادل 

 توازن

سبوال  

8 
4 3.62 .710 0 

   

کبباربردی  

 بودن

سبوال  

9 
4 3.18 .853 0 

   

سبوال  

10 
3 3.18 .672 .06 

   

سبوال  

11 
4 4.02 .673 0 

   

 نوآوری
سبوال  

12 
3 3.20 .591 .02 

   

 

که مشببخص اسببت؛ گویه اول پرسببشببنامه انین اسببت یالی کردن  الورهمان

اولویبتگبا» را ببه  این مبدل مبا  پژوهبانبه علم و فنباوری رهنمون  گبذاری آینبدههبای 

ترین  فراوانتوان گدت  می 8مراجعه به جدول «. )صبحت و درسبتی مدل( با  سبازدیم

 از الیف لیکرت )گزینه 4اند عدد  کننده به این سببوال دادهمشببارکت 34پاسببخی که 
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ی: کبامعً موافقمپ موافقمپ نبه موافقم و نبه مخبالفپ مخبالدمپ  موافقم از بین پنج گزینبه

ها به نحو معناداری کامعً مخالدم( بوده اسببت. همننین در این گویه میانگین پاسبب 

تر  ی پایینتقری،اً صبدر اسبت. در نتیجه فرضبیه P-valueاسبت و مقدار   باالتر از متوسبر

شبود و تابل ت،ول بودن درصبد االمینان رد می 95با   3ها از عدد  بودن میانگین پاسب 

 گردد.  کیدیت مدل تویید می

در  ها و همه ابعادگویهشببودپ تمامیمشبباهده می  7همانطور که براسبباس جدول 

ی اند. ال،ته این تویید در مورد گویهدرصبد( تویید شبده 90ن  آزمون )در سبطم االمینا

پ پیرامون کباربردی بودن مبدل اسبببت و از 10ی  دهم مقبداری ضبببعیف اسبببت. گویبه

کنم در ااراوب این مدل  این پرسبش الری شبده اسبت که یتابور میدهندگان  پاسب 

ندعانِ علم و فناوری کشببور  ای نسبب،تاً کمپ مشببارکت باالیی در بینِ ذیبتوان با هزینه

ترین پباسبببخی کبه خ،رگبان ببه این سبببؤال  پ فراوان8ببا مراجعبه ببه جبدول  برانگیخبت.«

ی: ی نبه موافقم و نبه مخبالدم از بین پنج گزینبهاز الیف لیکرت )گزینبه  3انبد عبدد  داده

سبببت و اکبامعً موافقمپ موافقمپ نبه موافقم و نبه مخبالفپ مخبالدمپ کبامعً مخبالدم( بوده  

ولی پراکندگی   بوده اسبت( 3.18میانگین نظرات به صبورت ریاضبی باالتر از متوسبر )

پ 95بباالی نظرات بباعبد شبببده کبه این بباالتر بودن از نظر آمباری در سبببطم االمینبان 

رسبد شبرایر کرونا و اسبتداده از بسبتر آنعین برای به نظر می معنادار شبناخته نشبود.

دهندگان به رویکردهای نوآورانه این مدل برای اراته پرسببشببنامه موج  شببده پاسبب 

دتی  توجبه نکننبد. در گبا» سبببو» مبدلپ  پ  گبذاریزمبانی و مبالی اولویبت  کباهش هزینبه

هبای مبالی و زمبانی  تبال،ی در سبببنباریونگباریپ ببه دلیبل محبدودیبترویکرد ابتکباری درون

در جهت گیری از دلدی آنعین در گا» اهار» مدلپ  انتخاب شبده اسبت. همننین بهره

زیرا دلدی آنعینپ هم از ؛ جویی زمانی انتخاب شببده اسببتها و صببرفهکاهش هزینه

شود و از نظر زمان مند میمزایای دلدیِ کعسیک و هم از مزایای دلدیِ بدونِ دور بهره

 و هزینه مقرون به صرفه خواهد بود. 

سببخی که بودهپ یعنی پا 4(  12و  10متغیر مد برای همه سببؤاالت )به جز سببوال  

دارد که . این نشان از آن اسبت)معادل موافقم(   4بیشبترین بسبامد را داشبته اسبت. عدد  

دهندگان به ابعاد مختلف مدل مناسب  بوده اسبت. دسبتیابی  پ دیدگاه پاسب درمجموع

بالقوه متضبباد باشببند نیز جذاب   صببورتبهتوانند  هایی که میزمان مدل به ویژگیهم

عنوان نمونهپ ممکن مکن اسبت که تضباد ایجاد شبود. به اسبت. گاهی بین ابعاد مدل م

اسبت یک مدل نوآورانه باشبد اما این نوآوری ممکن اسبت منجر به سبخت شبدن مدل  
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نتایج  اما ال،  ؛  شبببود یا جامعیت مدل ممکن اسبببت مدل را از سبببادگی خار  کند

تی  پرسبشبنامه هم مدل نوآورانه پذیرفته شبده و هم اینکه نسب،تاً آسبان اسبت. به ع،ار

دهندگان ترار این مدل توانسبته اسبت با توازن بین ابعاد متضبادپ مورد پذیر  پاسب 

 گیرد.

رود کبه گیری ببه کبار میی متعبددی برای تعیین اعت،بار )روایی( ابزار انبدازههبارو 

توسببر  معموالًسببنجش اعت،ار محتوا اسببت. اعت،ار محتوای یک آزمون   هاآنیکی از 

 &)سبببرمد, بازرگان,  شبببود.  رد مطالعه تعیین میافرادی متخابببص در موضبببوع مو

ببا درجبه علمی    (p. 196,  1399,  یهجباز ندر هیئبت علمی  بر همین م،نبا نظر دو 

اسبتادیار در مورد مناسب  بودن پرسبشبنامه گرفته شبد که هاکی از اعت،ار تابل ت،ول 

نهاد نشبد. در این پژوهشپ  پرسبشبنامه اسبت و انجا» تغییر خاصبی در پرسبشبنامه پیشب

برای سبنجش پایایی پرسبشبنامهپ از آزمون آلدای کرون،اس اسبتداده شبده اسبت. ضبری  

)سبرمد  پایایی صبدرپ معرف عد» پایایی و ضبری  پایایی یکپ معرف پایایی کامل اسبت. 

et al., 1399, p. 198)  افزارنر»اعت،ار این پرسبشبنامه با اسبتداده از  SPSS   محاسب،ه و

درصبد مطلوب اسبتپ  70آمد که با توجه به آنکه اعت،ار فراتر از   به دسبت  0.80عدد  

 نشان از هماهنگی درونی و پایایی پرسشنامه است.

 گیریبحث و نتیجه .7
اولویبت گبذاری علم و فنباوری و معهظبات  ببا  بررسبببی رونبد تجربیبات جهبانی 

آینبدهگبذارتیباولو مبدل  یبک  اراتبه  دن،بال  ببه  پژوهش  این  ایرانپ  در  پژوهبانبه  ی 

گذاری علم و فناوری متناسب  با اتتضباتات و شبرایر ایران اسبت تا به بعضبی از ولویتا

گذاری در کشبببور ایران پاسببب  دهد. همننین در این مدل  های فرآیند اولویتاالش

ی اسبتداده شبود. گذارتیاولوپژوهانه متناسب  با فرآیند تع  شبده تا از ابزارهای آینده

ای و ماباه،ه عمی  با خ،رگانپ س مطالعات کتابخانهدر نتیجه در این پژوهشپ براسبا

گذاری علم و فناوری برای ایران اهاببا  و پژوهانه اولویتهای مدل آیندهابعاد و مؤلده

گذاریپ تعیین فهرسبت اولویتپیشبنهاد شبده اسبت. این مدل شبامل اهار گا» پیش

پژوهانه اسبببت. هگذاری آیندها و اولویتهاپ شبببناسبببایی فضبببای اولویتاولیه اولویت

همننین این مدل به کمک پرسشنامه مورد تدتی  و اعت،ارسنجی ترار گرفته و پاس   

اند. با توجه به نظرات خ،رگان در پرسبشبنامهپ  دهندگانپ تمامی ابعاد آن را تویید کرده

توان گدت که این مدل از سببادگی مناسبب،ی برخوردار اسببت. همننین منطقی و می
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در عین آنکه کاربردی در عرصبه عمل تشبخیص داده شبدهپ   درسبت تنظیم شبده اسبت و

ای تنظیم شده که آننه الز» است آورده شده و نوآورانه اسبت. عناصر مدل نیز به گونه

شبود. ال،ته این بدین معنا نیسبت که این مدل  آننه الز» نیسبت در مدل مشباهده نمی

 تر شود.و کاربردیتر  تواند در الول زمان کاملکامل و بدون نقص استپ بلکه می

مدلی    گذاری علم و فناوری اراته شببده در این پژوهشپپژوهانه اولویتمدل آینده

هدای تحقیقداتی آن متنداسددب بدا فرآینددی و سددازگدار بدا ایران اسددت کده گدام

کبه بر م،نبای گدذاری علم و فنداوری در ایران اسددت  اقتضدداادات بدافدت اولویدت

در  هسببت و به نتایج اتکاپذیر خواهد رسببید.روشببهای نوآورانه آن براهتی تابل انجا» 

های مالی  تال،ی به دلیل محدودیتگا» سبو» مدلپ رویکرد ابتکاری سبناریونگاری درون

گیری از دلدی آنعین در گا» اهار» مدلپ  و زمانی انتخاب شببده اسببت. همننین بهره

  زیرا در دلدی ؛ جویی زمانی انتخاب شبببده اسبببتها و صبببرفهدر جهت کاهش هزینه

شود و از مند میآنعینپ از مزایای دلدیِ کعسیک و هم از مزایای دلدیِ بدونِ دور بهره

 نظر زمان و هزینه مقرون به صرفه خواهد بود.  

گذاری علم و فناوری در ایران از دیگر  ها و اتتضباتات اولویتپاسبخگویی به االش

ه سدلسدله هماهنگی عمودی سدیاسدتی و توجه بهای این پژوهش اسببت. یافته

گذاری علم و فناوری در ایران مورد التفات کاربران این مدل مراتب سدیاسدت

های علم و فناوری با اسبناد  پژوهشبگران باید عنایت کنند که بین اولویت خواهد بود.

ی کعن علم و فناوری و هااسببتیسببانند نقشببه جاما علمی کشببورپ مباالدسببتی )

هاپ توانین و مقررات  نامهشببامل آییندسببتی )های کعن( و اسببناد پایینسببیاسببت

ها( هماهنگی  دسببتی مربوط به نهادهای تقنینی یا اسببناد و ماببوبات وزارتخانهپایین

های تانونیپ هقوتیپ عملیاتیپ  )مرفیت هااسبببتیسبببدیده شبببود و مرفیت مجریان 

 دانشی و فناورانه ( در نظر گرفته شود.

شبببنباختیپ تحلیبل پتنبتپ بگیری از رویکردهبای پویش محیطی )تحلیبل کتبابهره

ها در این مدلپ به کاربران کمک خواهد کاوی( در فاز تعیین فهرست اولیه اولویتداده

گذاری  کمتر شبود و در فرآیند اولویتی  گذارتیاولوچسدبندگی در فرآیند کرد تا  

جود داشبته اسبتپ وابسبتگی کمتری باشبد.  به یک فناوری که از گذشبته تا به امروز و

گبذاری در هبای فرآینبد اولویبتاز دیگر ابالش  توجده بده تعدارن مندافر افراد و نهدادهدا

گذاریپ به هل این االش  اولویتندعان در فاز پیشایران اسبت. اسبتداده از تحلیل ذی

 تا هد زیادی کمک خواهد کرد.
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ن تحقی  در جهبت ارتقبا  نظبا»  هبای ایتوجبه ببه تجربیبات جهبانی از دیگر یبافتبه

به دلیل تأثیر و    هاتیاولوارزیابی  پیشگذاری علم و فناوری در ایران اسبت.  اولویت

اسببببت کبه در تحقیقبات جبدیبد    هداآنتدأثرات   از جملبه معهظباتی  بر یکبدیگر 

ی کارکردی )به الور مثال  هاتیاولولحا  شبببده اسبببت. گذاری علم و فناوری اولویت

اتی( در هنگا» اجرایی شببدنپ ممکن اسببت توثیر و توثر مندی بر گرنت و مشببوق مالی

هدای هدای کدارکردی عالوه بر اولویدتتوجده بده اولویدتهمننین  یکبدیگر بگبذارنبد.  

المللی در این هوزه اسبت. براین از دیگر نکات مورد توکید در تحقیقات بین  موضدوعی

های کارکردی  ولویتاسباس مدل پیشبنهاد شبده در این پژوهش دو مسبیر برای تعیین ا

 و موضوعی در نظر گرفته است.

گبذاری علم و فنباوری  پژوهبانبه اولویبتشبببود مبدل آینبدهدر آخر پیشبببنهباد می

های مختلف علم و فناوری هعملی در حوز  صدورتبهدر این پژوهشپ   افتهیتوسبعه

بتوانبد مورد آزمون و اجرا ترار بگیرنبد تبا   در ایران مدانندد انرژی یدا محیؤ زیسددت

 تری اراته شود.تر و کاملمدل کاربردی

 

مالی: مالی    منابر  پشتی،انی  با  و  استخرا   دکتری  نامه  پایان  از  هاضر  مطالعه 

 دبیرخانه شورای عالی عتف انجا» شده است. 
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 1پیوست 
 پرسشنامه ارزیابی مدل

 )سواالت( هاشاخص ابعاد  
جببببداً 

 مخالدم
 مخالدم

نبه موافقم  

نببببه  و 

 مخالف

 موافقم
کببامبعً 

 موافقم

دل
ت م

وبی
طل
م

 

صبحت و 

 درستی

هبای این  ( الی کردن گبا»1

گبذاری مبدلپ مبا را ببه اولویبت

پژوهبانبه علم و فنباوری آینبده 

سبازد. )صبحت و  رهنمون می

 درستی مدل(

          

هبای مبدل در یبک نظم ( گبا»2

 اند.ی شده دهسازمانمنطقی 
          

عناصببر مدل   توخّر( تقدّ» و 3

 رسند.منطقی به نظر می
          

جبامعیبت 

و 

 مانعیت

این مدل توانسببته به نحو  (  4

بخشبببی معهظبات رضبببایبت

اولویبت ببه  را مربوط  گبذاری 

 پوشش دهد. )جامعیت(  

          

( هیچ بخشبی از مدل وجود 5

ندارد که اضبافه و غیرمدید به  

 نظر برسد. )مانعیت(

          

سببادگی  

و 

 سهولت  

( این مدل توانسببته اسببت  6

اولویببت تعیین  هببای فرآینببد 

فنباوری را ببه صبببورتی علم و 

نسببب،تباً سببباده و تباببل درك 

 بازگو کند.

          

یببک (  7 مببن  نببظببر  بببه 

ی با سببطم کننده مشببارکت

تحابیعت کارشبناسبی ارشبد و  

هبوزه   در  سبببباببقببه  دارای 

 توانبد یمطبالعبات راه،ردیپ م

مطببالعببه فببایببل  بببا  یببک  ی 
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راهنمبای مختابببر ببا کلیبات 

برای  کبه  آن ایزی  و  مبدل 

تحقی  ببه آن مشبببارکبت در  

. )سبادگی نیاز داردپ آشبنا شبود

 و سهولت ِکار با مدل(

تعبادل و 

 توازن

( این مدل توانسبته اسبت به  8

نحو مناسبب،ی بین جامعیت و  

 سادگی توازن برترار کند.

          

کاربردی  

 بودن

شبببیبوه 9 ایبن  تبحبقبیب   (  ی 

)مبدل( را در فضبببای کنونی  

فنباوری گبذاری علم و  اولویبت

می تباببل اجرا  دانم. کشبببور 

 )کاربردی بودن(

          

مببی10 تاببببور  در (  کببنببم 

اباراوب این مبدل بتوان ببا 

ای نسب،تاً کمپ مشبارکت  هزینه

علم   ندعبانیذبباالیی در بینِ  

 و فناوری کشور برانگیخت.

          

( اسبببتداده از این مدل را 11

ببه   منبدععتبهببه محققبان  

گبذاری علم و فنباوری اولویبت

 کنم.توصیه می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نوآوری

کبه مبدل را ببا   اکنونهم(  12

هایِ مشببابهی که  سببایر مدل

کنمپ  ا» مقایسببه میت،عً دیده 

درجببه هبباوی  را  از   ...ی  آن 

 کنم.نوآوری ارزیابی می

بسبیار  

 کمی
 باالیی   متوسطی  کمی 

بسبیار  

 باالیی

بببباز  سبببببوال 

 )تشریحی(

ی به سبواالت صبرف کردیدپ لطدا اگر  دهپاسب ضبمن تشبکر از زمانی که برای مطالعه و  

  ی شایان توجهی برای به،ود مدل داریدپ بیان بدرمایید.نقد مهم یا ایده 
 

 


